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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra giao thông vận tải  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 22/03/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng 

trụ sở làm việc Thanh tra giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc 

Thanh tra giao thông vận tải; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 95/TTr-SXD ngày 

26/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra giao thông vận tải như sau: 

1. Quy mô và các giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung:  

1.1. Bổ sung các hạng mục công trình gồm:  

a) Nhà bảo vệ  

- Thiết kế kiến trúc: mặt bằng hình chữ nhật, kích thước theo tim tường 

(3,6x3,6)m; chiều cao tôn nền 0,3m; chiều cao công trình 4,9m (chiều cao tầng 

3,15m). Mái dốc lợp tôn dày 0,4mm đặt trên hệ xà gồ thép.   

- Thiết kế kết cấu: móng xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 

50; giằng móng bằng bê tông cốt thép mác 200; sàn mái bằng bê tông cốt thép 

đổ toàn khối, sử dụng bê tông mác 200; tường xây bằng gạch không nung vữa xi 

măng cát mác 50. 
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- Công tác hoàn thiện: nền nhà lát gạch granit kích thước (500x500)mm. 

Toàn bộ tường trong và ngoài nhà được trát bằng vữa xi măng cát mác 75, lăn 

sơn 1 nước lót, 2 nước phủ (không bả); cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa thép hộp sơn 

tĩnh điện.  

- Thiết kế cấp điện, chiếu sáng: nguồn điện cấp cho công trình được vị trí 

đấu nối cách tủ điện 15m. Sử dụng dây dẫn điện CU/XPLE/PVC tiết diện 

(2x4)mm2 đến tủ điện nhà bảo vệ; dây dẫn điện ra đèn, quạt dùng dây dẫn 

CU/PVC/PVC tiết diện (2x1,5)mm2, ra ổ cắm dùng dây dẫn CU/PVC/PVC tiết 

diện (2x2,5)mm2; dây dẫn cấp điện ra cổng điều chỉnh điện bằng dây dẫn 

CU/XPLE/PVC tiết diện (2x2,5)mm2. Toàn bộ dây dẫn được luồn trong ống 

nhựa đường kính d=20mm đi ngầm trong tường. Chiếu sáng nhà bảo vệ bằng 

đèn tuýp led công suất bóng 36w; thông gió nhân tạo dùng quạt trần.  

b) Nhà để xe máy  

- Thiết kế kiến trúc: mặt bằng hình chữ nhật, kích thước (3,5x10)m; chiều 

cao tôn nền 0,1m (so với cốt sân); chiều cao công trình 2,55m. Mái dốc lợp tôn 

dày trên hệ xà gồ thép hộp tiết diện (40x80x1,4)mm đặt trên hệ bán kèo bằng 

thép ống, đường kính d=76mm.  

- Thiết kế kết cấu: móng cột bằng bê tông mác 200, kích thước móng 

(0,5x0,8x0,6)m. Cột đỡ vì kèo bằng thép ống, đường kính d=90mm dày 2,0mm; 

nền nhà để xe bằng bê tông mác 200, dày 10cm.  

- Công tác hoàn thiện: láng vữa xi măng cát mác 75 dày 30mm.  

c) Cổng, tường rào  

- Cổng (gồm có 01 cổng chính và 01 cổng phụ): trụ cổng xây bằng gạch 

bê tông không nung, vữa xi măng cát mác 50; trụ xây cao 2,7m, tiết diện trụ 

cổng (500x500)mm; cánh cổng chính kích thước (6x2,33)m; cánh cổng phụ kích 

thước (1,47x2,33)m; cánh cổng chính và cổng phụ được thiết kế bằng tổ hợp 

thép hộp tiết diện: (80x40x2)mm; (20x20x1,2)mm. Cổng chính được điều chỉnh 

bằng mô tơ điện.   

- Tường rào phía Tây Nam khu đất: chiều dài 27,8m; cao 1,8m; tận dụng 

móng tường rào cũ có sẵn; tường rào xây bằng gạch bê tông không nung, vữa xi 

măng cát mác 50; trụ tường rào xây bằng gạch bê tông xi măng không nung, vữa 

xi măng cát mác 50, tiết diện trụ (220x220)mm, trụ xây cao 1,8m; phía trên 

tường rào có gắn dây thép gai cao 0,66m.  

- Tường rào phía Đông Bắc của khu đất: xây bằng gạch kết hợp hoa sắt 

bằng thép hộp tiết diện (40x40x3)mm và (20x20x1,2)mm. Phần xây gạch cao 

0,7m; xây bằng gạch bê tông xi măng không nung, vữa xi măng cát mác 50. Trát 

tường rào bằng vữa xi măng cát mác 70, sơn hoàn thiện 01 nước lót 02 nước phủ 

(không bả).  

d) Sân và lối vào: tổng diện tích 480m2, đổ bê tông asphalt dày 70mm, 

móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm.  

1.2. Điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công nhà trụ sở 

a) Điều chỉnh, bổ sung thiết kế móng  



3 

- Điều chỉnh thiết kế móng tại trục 1 thành: dầm bê tông cốt thép mác 

250, kích thước dầm (330x700)mm.  

- Bổ sung móng tại trục 2 (đoạn từ trục A1- B): móng băng có dầm móng, 

giằng móng bằng bê tông cốt thép mác 250, tường móng xây bằng gạch bê tông 

không nung vữa xi măng cát mác 50.  

- Điều chỉnh kích thước giằng móng trục A1, B, C, D (đoạn từ trục 1 đến 

trục 3): giằng móng kích thước (330x500)mm.  

- Bổ sung cốt thép giằng móng trục A1, B, C, D (đoạn từ trục 1 đến trục 3).  

b) Điều chỉnh, bổ sung thiết kế các tầng   

- Tầng 1: bổ sung 01 cửa thép hộp sơn tĩnh điện ký hiệu D3A, kích thước 

cửa (900x2700)mm; 01 cửa thép hộp sơn tĩnh điện ký hiệu DX, kích thước cửa 

(1200x1800)mm; 01 hoa hoa sắt cửa sổ phòng vệ sinh ký hiệu S3, kích thước 

(900x900)mm. Điều chỉnh sảnh phía trước nhà làm việc: lát, ốp bằng đá tự nhiên 

màu đỏ.  

- Tầng 2: bổ sung 01 bộ hoa sắt cửa sổ ký hiệu S3, kích thước 

(900x900)mm; 01 bộ hoa sắt cửa ký hiệu SCT1, kích thước (1200x720)mm. 

Đoạn tường tại trục 7 (đoạn từ trục C-D) không thi công. 

- Tầng 3: bổ sung 01 bộ hoa sắt cửa sổ ký hiệu S3, kích thước 

(900x900)mm; 01 bộ hoa sắt cửa ký hiệu SCT1, kích thước (1200x720)mm. Bổ 

sung lan can ký hiệu LCY tại trục A1; bổ sung lan can ký hiệu LCX tại trục A. 

Điều chỉnh vị trí cửa Đ3; điều chỉnh cửa Đ2, S4 thành cửa Đ3. Điều chỉnh giảm 

không thi công tường tại trục 6 (đoạn từ trục A2-B) và điều chỉnh vị trí bố trí 

bàn bếp tại trục 9 (đoạn từ trục A1-B). 

- Điều chỉnh, bổ sung thiết kế mái:  

+ Bổ sung 02 dầm đỡ téc chứa nước trên mái ký hiệu DTN1: dầm bê tông 

cốt thép mác 250, tiết diện dầm (220x300)mm tại vị trí ô sàn trục C-D (đoạn từ 

trục 1-2).  

+ Điều chỉnh vị trí téc chứa nước trên mái tại trục 3 (đoạn từ trục C-D) 

sang vị trí tại trục 1 -2 (đoạn từ C-D).  

+ Điều chỉnh thiết kế mái dốc lợp tôn, dốc từ hai bên vào giữa thánh mái 

dốc lợp tôn, dốc từ giữa về 2 bên sê nô mái trục A1 và trục D.  

+ Điều chỉnh vị trí, số lượng cọc chống sét, bãi cọc tiếp địa: từ 12 cọc 

chống sét được bố trí xung quanh mái công trình; bãi cọc tiếp địa phía sau trục 

D thành 5 cọc chống sét được bố trí đỉnh mái; bãi cọc tiếp địa bố trí phía trước 

trục A (cách 3m).  

+ Điều chỉnh giảm không thi công tường đỡ mái sảnh tại vị trí từ trục 3- 5. 

Vị trí tường cách trục A2 900mm.  

+ Bổ sung 03 cột bê tông cốt thép mác 250, kích thước 

(220x220x1950)mm tại trục 3,4, 5. Vị trí các cột cách trục A2 900mm.  

- Các nội dung điều chỉnh, bổ sung khác: Bổ sung dây điện, aptomat chờ 

cho điều hòa, mạng internet, mạng điện thoại do thay đổi một số vị trí cửa, 



4 

tường.  Bổ sung bóng đèn các phòng trần thạch cao kích thước (600x600)mm. 

Bổ sung đường ống thoát nước ngoài nhà: đường ống thoát nước bằng ống PVC 

D=90mm, đi ngầm, chiều dài l=16m được bố trí tại vị trí Đông Bắc của nhà trụ sở.  

2. Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung: 803.834.410 đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng:            717.509.317  đồng; 

- Chi phí QLDA:                       21.407.869  đồng; 

- Chi phí tư vấn:                               56.532.181  đồng; 

- Chi phí khác:                        8.385.043  đồng. 

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 8.100.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:           7.011.270.473 đồng; 

- Chi phí QLDA:      209.190.815 đồng; 

- Chi phí tư vấn:       700.053.257 đồng; 

- Chi phí khác:        88.885.828 đồng; 

- Chi phí dự phòng:                  90.599.627 đồng. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được giữ 

nguyên theo Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 22/03/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận 

tải, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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